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ExistenacúpuladogovernoLu-
la um grupo de auxiliares que
insiste na ideia de estatizar a
banda larga e conferir à velha
Telebrásafunçãodeatacadista
dos serviços e gestora da in-
fraestrutura de cabos ópticos
em escala nacional. Caberá ao
presidente da República e à
maioria de seus ministros den-
tro de duas semanas optar por
um dos planos de banda larga
emdiscussãoquasesecreta, se-
ja o estatizante, seja outro, ba-
seado no modelo das parcerias
público-privadas (PPP).

A velha estatal nunca foi
uma operadora de telecomuni-
cações, mas apenas uma hol-
dingquecontrolavaas27subsi-
diáriasdochamadoSistemaTe-
lebrás. Seu quadro de pessoal
hoje émínimo: 20 pessoas.

Comparada com a situação
atual,aherançadavelhaempre-
safoidasmaispobres.Até1997,
o telefone era um serviço elitis-
ta. Só as classes A e B podiam
tertelefone.Aescassezgeral le-
vava ao câmbio negro de linhas
telefônicas,quechegaramacus-
tar US$ 10 mil em São Paulo.
Semcapital para investir, aTe-
lebrás vendia planos de expan-
são de linhas telefônicas por
preços que variavam de US$ 1
mil aUS$ 3mil, de 1988 a 1998.

Comparemos dois períodos
das telecomunicações brasilei-

ras. O sistema estatal, em 25
anos (de 1973 a 1998), investiu
R$ 60 bilhões. Num período
muitomenor,deapenas11anos
(1998 a 2009), as operadoras
privadas já investiram R$ 180
bilhões.Ocrescimentodaofer-
ta passou de 24,5 milhões de
acessos telefônicos (entre fi-
xos e móveis) para os 207 mi-
lhões de hoje.

Em11anos,oBrasil saltoude
uma densidade franciscana de
14 para os atuais 107 telefones
por 100 habitantes. O total de
celularesemserviço,queerade
apenas 5,2 milhões em julho de
1998, chegou a quase 170 mi-
lhões emnovembro de 2009. E,
ao longo de 2010, quebrará a
barreira dos 200milhões.

Tudo perfeito? Não: ainda
falta muito ao País para alcan-
çar o patamar dos mais desen-
volvidos do mundo em teleco-
municações, especialmente
quanto à qualidade do atendi-
mentoeàofertadebandalarga.

PAPEL DO ESTADO
O mundo moderno sepultou a
ideiadeEstadomínimo,dames-
ma forma que rejeita o Estado
hipertrofiado. O que funciona é
o meio termo, do Estado forte,
masenxuto,semgordurasfláci-
das, ético, sem desperdício, o
mais eficiente possível.

Quemissão tem hoje o Esta-

do na área de telecomunica-
ções? Muito mais nobre e rele-
vante do que investir e assumir
o lugar das empresas privadas
na operação dos serviços de te-
lecomunicações - o verdadeiro
papel do Estado - é regular, fi-
xar normas, elaborar progra-
mas, formular políticas públi-
cas, estabelecermetas e objeti-

vos, fiscalizar, supervisionar e
agir proativamente no tocante
à confiabilidade e à qualidade
dos serviços, utilizar intensa-
mente as novas tecnologias e a
infraestrutura existente visan-
do à implementação do gover-
no eletrônico, estimular as em-
presas privadas a inovar e a in-
vestir permanentemente em

pesquisaedesenvolvimento,ne-
gociar e conduzir parcerias pú-
blico-privadas,comaparticipa-
çãodetodasasempresasopera-
doras.

É esse papel que o governo
parece ignorar.

CALAMIDADE
Como se comporta o Estado
brasileiro na área de serviços?
Façamos um rápido balanço
dos serviços estatizados e da
qualidade da infraestrutura
destePaís.Aprevidênciasocial
é uma montanha de desservi-
ços e ainda causa um rombo de
R$ 45 bilhões por ano. A assis-
tência à saúde e os hospitais es-
tão entre os mais precários do
mundo. As estradas federais
continuam em estado deplorá-
vel.Naescolapública,professo-
res mal pagos, prédios sem se-
gurança, semconfortomínimo.
Em 2007-2008, durante quase
um ano e meio, a Infraero e a
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) nos impuseram o
maior apagão aéreo de nossa
história. No mês passado, um
apagãoelétricoalcançou28Es-
tadosporquase24horas.AJus-
tiçacontinuacadavezmais len-
taeineficiente.Asegurançapú-
blica, cada dia mais insegura.
Acho que esses exemplos bas-
tam.

Por falar emProcon, vale in-

sistir na necessidade de um ór-
gãodedefesadoconsumidorpa-
ratodososserviços,sejamesta-
tais ou privados. Denunciar e
punir os maus serviços presta-
dos só por empresas privadas é
hipocrisiaemeiadefesadocida-
dão. Se o governo pune (às ve-
zes) maus serviços de conces-
sionárias privadas, seja banco
ou empresa aérea, por que não
defender, com muito mais ra-
zão, o cidadão contra a monta-
nha de maus serviços presta-
dos pelo Estado brasileiro?

Os governos sugam tudo
que podem das telecomunica-
ções.Retiramomáximode im-
postos e confiscam seus fun-
dos. Esse setor é uma espécie
de galinha dos ovos de ouro,
poisgeramaisdeR$40bilhões
de ICMS, por ano. De 2001 pa-
ra cá, o Tesouro Nacional já
confiscou cerca de R$ 10 bi-
lhões do Fundo de Universali-
zação de Serviços de Teleco-
municações (Fust) e R$ 15 bi-
lhões doFundodeFiscalização
dasTelecomunicações(Fistel).

Diante desse quadro, que
sentido terá recriar a Telebrás
eampliaraesferadeatuaçãodo
Estado?●

†Mais informações e debate
do tema "Banda Larga, Telebrás
e Papel do Estado", em meu site
(www.ethevaldo.com.br).

Brasil tem
acessode
bandalarga
caroelento
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Entre as razões, estão a falta de
competição e os impostos altos

Renato Cruz
Raquel Landim

Abanda larga cresce rápido no
País,masaindaéinacessívelpa-
ra boa parte da população, seja
pelo preço ou pela cobertura
dasredes.Ospacotessãocaros,
quando comparados a outros
países com grandemercado de
acesso.Easvelocidadessãobai-
xas.Segundoumestudodacon-
sultoria IDC, feito a pedido da
Cisco, o País fechou o primeiro
semestre com 10,965 milhões
de acessos de banda larga, um
crescimento de 25,6% ante o
mesmo período de 2008. Mes-
mo assim, a maioria das cone-
xões tinha menos de 1 megabit
por segundo (Mbps) de veloci-
dade, o que não é nem conside-
radobanda largapelaUnião In-
ternacional de Telecomunica-
ções (UIT).
Um levantamento sobre os

pacotesdebandalargamaisba-
ratos em oito países mostrou
preçosmenoresqueosbrasilei-
ros, em termos absolutos ou
quando se leva emconta a velo-
cidade.OdestaquefoiaFrança,
onde a Numericable vende um
plano de 100 Mbps por US$
32,44, o que significa US$ 0,32
por 1 Mbps. O preço mais alto

foi encontradonoMéxico, onde
a Megacable cobra US$ 22,62
por 2 Mbps, ou US$ 11,31 por 1
Mbps. Mesmo na comparação
com o México, o preço de 1
Mbpsbrasileiroéquaseduasve-
zesmaior.
Porqueabandalargafrance-

sa é tão barata? “Porque o un-
bundlingdoacesso foiumgran-
desucessonaFrança”, afirmou
Taylor Reynolds, economista
daOrganizaçãoparaaCoopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE). “Existe muita
competição.”
O termo unbundlig se refere

ao compartilhamento de redes
comregrasdefinidaspelaregu-
lamentação. O trecho da in-
fraestrutura que chega à casa
do assinante é um ativo impor-
tanteparaaofertadebandalar-
ga, e sua construçãoé cara.Por
isso, quando não existe esse
compartilhamento,podesetor-
narumobstáculoàcompetição.
No Brasil, a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
promete definir regras do un-
bundling no ano que vem.
Odiretorda consultoriaPro-

monLogicalis,LuisMinoruShi-
bata, culpa a falta de competi-
çãopelos altos preçosdabanda
larga. “Em várias regiões do

Brasil, o consumidor brasileiro
praticamentesótemaopçãode
acesso à banda larga por meio
deumoperadoradetelefonia fi-
xa”, explicou o consultor. “A
banda larga das empresas de
TVacaboaindaestámuito res-
trita às classes A eB.”
Para Márcio Carvalho, dire-

tor de Produtos e Serviços da
Net, um dos principais fatores
quetornamabandalargabrasi-
leiramais carasãoos impostos.
“NaEuropaenosEUA,elescal-

culam os impostos por fora”,
disse o executivo, acrescentan-
doqueosvaloresdivulgadospe-
lasempresasnormalmentenão
incluem os impostos. “Aqui, os
impostos chegam a quase 40%
do preço total do serviço.”
Existeaindao impostode im-

portação de equipamentos, co-
mo modems, que chega a do-
brar o custo do produto impor-
tado, o que é repassado para a
mensalidade do cliente. Carva-
lhoacrescentouquecustosdire-

tos, como conexões internacio-
naiseexigênciasdaLeidoServi-
çodeAtendimentoaoConsumi-
dor (SAC), tornama banda lar-
gamais cara no Brasil.
AntonioCarlosValente, pre-

sidente da Telefônica, também
aponta os impostos como os vi-
lões da banda larga brasileira.
Sobre a velocidade, ele comen-
touqueéumproblemade“mar-
co legal”, referindo-se à proibi-
ção de as operadoras de teleco-
municações operaremTVaca-
bo.Essaproibiçãopodecair,ca-
sooSenadoaproveoProjetode
Lei29,quepassourecentemen-
te pela Comissão de Constitui-
çãoeJustiçadaCâmara.“Quan-
do pudermos oferecer todos os
serviços, haverá um incentivo
maior para construir redes de
alta velocidade”, explicou Va-
lente.
Para o presidente da consul-

toria Teleco, Eduardo Tude, os
brasileiros não pagammais ca-
ro, mas pagam valores simila-
res por planos de velocidade e
qualidademuitomenor. “O que
nós precisamos é levar a fibra
óptica para dentro das cida-
des”,disseTude.“Na fibraópti-
ca, o custo de levar uma banda
largade 1Mbpsoude 100Mbps
é omesmo.” ●

●●● Para os amigos doOrkut,
MSN e salas de bate-papo, ela é
a Tacy Anjinha e Playboysinha.
Viciada em internet, TacianeMon-
teiro, 19 anos, que está concluin-
do a oitava série, é frequentadora
assídua da lan house Red Link,
próxima à sua casa, na Rodinha,
populoso bairro de Casa Amare-
la, na zona norte do Recife. “Aqui
é praticamente aminha segunda
casa”, afirma ela.

Tacy não tem condição de com-
prar computador e de contratar o
serviço de internet. Ela já pensou
em sermodelo. Agora descobriu
que quer ser jornalista, repórter
de televisão, para fazer cobertu-
ras sobre violência e drogas.

Convive com essa realidade e
não perde umprograma que abor-
da o assunto, além de se atuali-
zar pela internet. “Violência, tráfi-
co e consumo de drogas se espa-
lham cada vezmais e tenho curio-
sidade de saber o que acontece e
por que acontece.”

Cliente de lan houses há dois
anos, entra na web prioritaria-
mente para conversar com os
amigos de várias partes do País e
até do exterior. Faz pesquisas
para trabalhos da escola e gosta
de jogar o videogameGTA – on-
de atira paramatar.

Taciane tem consciência do
atraso na escola e, pressionada
pelamãe, JackelineMonteiro,
quer fazer um supletivo no próxi-
mo ano, para recuperar o tempo
perdido. Começou um curso pro-
fissionalizante deweb designer, e
assegura que não vai dar bobeira
como suamãe e suas duas irmãs,
que tiveram filhomuito novas.

Com39 anos, Jackeline tem
quatro filhos e já é avó de dois
netos. Ela reclama quando a filha
chega tarde da lan house e bota
limite diante dos gastos. Tacy
gasta emmédia R$ 10 por sema-
na. Com rendamensal em torno
de R$ 1mil, não dá para abusar.
Em contrapartida, Taciane afirma
que suamãe “prefere a filha no
computador da lan house do que
na vadiagem”. ●ANGELA LACERDA
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ACESSO–TacianeMonteiro recorreà lanhouseparausara internet
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 dez. 2009, Economia & Negócios, p. B16.




